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AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ), (här bolaget), med organisationsnummer 559195-6486 
bjuder härmed in dig till ett investerarforum på Karolinska Institutet.

Måndag 30:e januari 2023, kl 15:00

Varighet: ungefär två timmar

Adressen är: Karolinska Institutet Huddinge, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge 
Vi har banner ute och personal som visar väg in i lokalen.

På plats får du möjlighet att träffa grundaren, tillika VD, Roar Adelsten samt forskningsledaren 
Professor Moustapha Hassan och flera nyckelpersoner i företagets ledningsgrupp. 

Bolaget bedriver forskning och utveckling, samt produktion av medikamenter för borttagning av 
smärtsignalen från områden med hudirritationer. Notera att forskningen handlar om mycket snabb 
eliminering av smärta, inte endast lindrande (Cox2 block). Effekten kvarstår till orsaken för irritatio-
nen är borta. Forskningen gäller också smärtbehandling inom veterinärvården. 

Forskningen leds av Professor Moustapha Hassan vid Karolinska Institutet. Forskningen har nu nått 
nya resultat som att eliminering av smärta och andra hudirritationer är så gott som löst prekliniskt. 
Forskningen är i dagsläget inriktad på preparatets hållbarhet. Ingen har tidigare lyckats uppnå de 
resultat vi nu jobbar med, vilket skapar en mycket unik produkt!

Bolaget fick SME status av EMA (Europeiska Läkemedelsverket) i december 2021.

AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ)  har idag över 200 aktieägare och cirka 150 konvertibel-
innehavare i privatpersoner och mindre företag. Nu önskar vi en eller flera ”tyngre” investerare 
att ta med oss på färden!

Ni kan läsa mer om oss, vad vi gör och vad vi vill uppnå i Memorandum och på www.auxesis.se.

OSA senast fredag 27:e januari kl 17:00
Svar skickas till info@auxeis.se 

Du behöver bara ange att du anmäler dig och eventuella kollegor till investerarforumet 30/01 
på Karolinska Institutet i Huddinge.

Välkommen!

Med Vänlig Hälsning / Kind Regards

Roar Adelsten
VD/CEO 
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